Osmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve
dnech 8. a 9. listopadu 2021, bude zasvěcen tématu svobody. Anglický prozaik a
dramatik John Galsworthy (1867–1933) jednou řekl, že svoboda je stavem mysli. Toto
tvrzení naznačuje, že stejně jako je různorodá lidská mysl, je různorodá i podoba
svobody. Její percepce je velmi široká, mnohoznačná, liší se od skupiny ke skupině, od
člověka k člověku. Pro všechny mívá zásadní význam, považuje se za jednu ze základních
společenských a lidských hodnot, a právě proto bývá nástrojem ideologických her či
moci. V průběhu času nabírá různé podoby, charakterizují ji odlišné projevy. Její
nejednoznačnost nebo i problematičnost je právě viditelná v současné pohnuté době na
pozadí probíhající globální pandemie koronaviru, kdy se pod heslem ochrany zdraví
omezují základní lidská práva a osobní svobody.
Jak však vypadala rozmanitá (ne)svoboda na evropském kontinentu v minulém
století? V rámci našeho dvoudenního setkání se pokusíme zachytit fenomén svobody
z různých úhlů pohledu a budeme pátrat po odpovědích na otázky: Co si různí jedinci,
skupiny, hnutí či státy představovali pod pojmem (ne)svoboda? Jak lidé o svobodu
přicházeli? Jakými prostředky o ni bojovali a co byli ochotni pro její získání obětovat?
Naplnila dosažená svoboda očekávání nebo se ukázala jen jako iluze, popřípadě
mezistupeň? Jaké byly její limity nebo z ní vyplývající závazky? Lze se zabývat skutečně
velkým spektrem témat. Od analýzy projevů (ne)svobody pohybu, myšlení a slova,
svědomí, shromažďování, vzdělávání, volby povolání, vyznání, sebevyjádření, sebeurčení
či podnikání až po nastínění pojetí osobní, etnické, kulturní, sexuální, genderové nebo
vnější a vnitřní (ne)svobody. Všechny formy (ne)svobody lze vnímat jako nástroj
konfliktu mezi stanovenou normalitou a abnormalitou nebo jako prostředek konfliktu
obecně; svobodu také jako dar, výzvu nebo předpoklad naplněného života.
Při řešení této problematiky je možné využít různé přístupy a teoretické
koncepty. Nebráníme se interdisciplinaritě. Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší
ideové jevy, tak i na konkrétní události. Cílem výstupu by však nemělo být detailní
zaobírání se úzce specifickými či regionálními tématy, ale naopak vystihnutí
mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání. Klademe důraz na
obecnější souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad sledovaných
jevů. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století a rozpadem východního
bloku.
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Harmonogram
1. den

8. listopadu 2021

9:00-9:30
9:30-10:00

Prezence účastníků

Slavnostní zahájení

Mgr. Ondřej Varaďa, zástupce spolku Historia Europeana, z. s.
doc. Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., vedoucí Historického ústavu FF MU
prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., prorektor pro personální a akademické
záležitosti Masarykovy univerzity

10:00-11:05

Blok A

(Ne)svoboda lidské sexuality

Moderátoři:

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Mgr. Martin Hromek Ph.D.

Mgr. Michal Mako

V zajatí diskurzov: homosexualita v českej tlači pred rozpadom
Rakúsko-Uhorska (1909-1913)
Príspevok sa zameriava na zachytávanie fenoménu homosexuality v českej tlači v
posledných rokoch pred rozpadom monarchistického Rakúsko-Uhorska (1909-1913).
Prostredníctvom tejto tlače bude sledovaný a analyzovaný heteronormatívny mediálny
diskurz o homosexualite. K zachyteniu a vyhodnoteniu tohto diskurzu poslúži kritická
diskurzívna analýza inšpirovaná rakúskym jazykovedcom Martinom Reisiglom a
rakúskou jazykovedkyňou Ruth Wodak.

10:00

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

10:15

Mgr. Jan Krčál
Ústav historických věd
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice

10:30

Mgr. Denisa Vídeňská
Ústav historických věd
Fakulta filozofická
Univerzita Pardubice

10:45-11:05

11:05-11:15

„Je teplý a má velmi rád mladé chlapce“: Homosexualita na Pardubicku
Příspěvek se zaměří na projevy touhy, lásky a sexuality mezi mužskými aktéry v letech
1918-1945 na Pardubicku. Na příbězích konkrétních osob bude ukázáno, jakým
způsobem společnost k problematice homosexuality přistupovala a jaký trest z tohoto
„smilstva proti přirozenosti“ mohl nastat. Někteří muži při pohlavním styku dokonce
nerespektovali společenský řád a zcela ignorovali své okolí. U soudního procesu vše
popřeli, i když byli viděni velkým počtem přihlížejících osob. Soud otázku sexuality
však prakticky neřešil, za závažnější přestupek považoval to, že muži kazili ctnost a
morálku poklidné veřejnosti.
Nemocí ke svobodě? Ženská homosexualita jako předmět medicínského
diskurzu v první pol. 20. století
Příspěvek se zaměří na analýzu odborných lékařských prací, které se věnovaly
sexualitě, psychiatrii a neurologii a napomáhaly utvářet diskurz ženské sexuality.
Fungování aparátu v praxi bude možné představit na konkrétním trestním případu,
který byl řešený v letech 1942-1946. Dvěma ženám byla diagnostikována řada
psychických chorob (schizofrenie, hysterie, aj.), jež měly být důvodem jejich
homosexuálního chování. Případ byl také díky této diagnostice několikrát odročen.
Metodologickým východiskem bude diskurzivní analýza, inspirována Michelem
Foucaultem.

Diskuze

Přestávka
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11:15-12:20
11:15

Blok B

(Ne)svoboda v myšlenkách, filozofiích, v představách

Moderátoři:

doc. Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D., Mgr. Lukáš Lexa

Mgr. et Mgr. Pavel Máša

Starý režim a světová revoluce. Pojetí svobody u Karla VI. Schwarzenberga a
Tomáše Garrigua Masaryka (online)
Vznik samostatného Československa na konci první světové války v roce 1918 byl
českou společností považován za mimořádnou chvílí českých dějin, kdy se národu po
staletích „útlaku“ vracela svoboda. Celou událost je však možné vnímat rovněž v
širších souvislostech jako jeden z projevů podstatně hlubších proměn, k nimž v
Evropě docházelo od přelomu 18. a 19. století. Tento vývoj přitom mohl být
hodnocen odlišně. V příspěvku budou představeny perspektivy dvou výrazných
českých intelektuálů – Tomáše Garrigua Masaryka a Karla VI. Schwarzenberga. Bude
ukázáno, jak tyto dvě rozdílné, ale v mnohém i podobné osobnosti vnímali
osvobození Československa, jak hodnotili prvorepublikový politický systém právě z
hlediska míry svobody, kterou lidem přinášel, a jak se dívali na otázku svobody pod
dojmem obecnějšího společenského a politického vývoje v poválečné Evropě.
Důležité proto bude zodpovědět, v čem podle nich spočívala hodnota svobody, jak
mohla být svoboda nejlépe zabezpečena a co ji naopak ohrožovalo.

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:30

Mgr. Ondřej Varaďa
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

11:45

Mgr. Martin Hromek,
Ph.D.
Katedra francouzského
jazyka a literatury
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita

12:00-12:20

12:20-13:00

"Bože, až jednou naše vlajka vítězně se zatřepetá nad svobodným naším
národem a osvobozenou vlastí!" Ideál svobody v myšlenkách čs. legionářů
Příspěvek si klade za cíl prozkoumat ideály svobody a nového svobodného státu v
myšlenkách československých legionářů. Primární snahou bude nalézt opakující se či
archetypální vzorce uvažování v představách či obrazech svobody. V druhé rovině pak
příspěvek bude sledovat vývoj těchto ideálů v čase a pokusí se identifikovat aspekty,
které tento vývoj ovlivňovaly – především bude cílit na oficiálními memoranda,
manifesty, projevy či jiné snahy o aktivní popularizaci myšlenky Československa a
čechoslovakismu ze strany jejich čelních představitelů k mužům, kteří za tyto
představy bojovali.
Roger Garaudy a obrodný proces v Československu v 60. letech 20. století
V příspěvku se zamyslím nad francouzskými vlivy na proces uvolňování
komunistického režimu v daném období a na snahy československých intelektuálů
vymanit se ze schematismu stalinismu. Zaměřím se na osobnost tohoto poněkud
pozapomenutého marxistického filozofa a zároveň vlivného představitele
Francouzské komunistické strany, jehož názory byly hojně citovány v kulturním tisku.
Právě o něj se příspěvek, vedle archivního výzkumu, opírá především, a to za využití
kombinace obsahové a diskurzivní analýzy.

Diskuze

Přestávka na oběd (pohoštění na FF MU)
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13:00-14:05
13:00

Blok C

(Ne)svoboda politická, národní, hospodářská a ekonomická

Moderátoři:

Mgr. Lukáš Lexa, Mgr. et Mgr. Jakub Marša

Mgr. Jaromír Sobotka

„Osvobození z pout hospodářské závislosti“: Vztah Sociálně demokratické
strany dělnické v Habsburské monarchii k problému svobody
Svoboda představovala pro rakouské sociální demokraty na přelomu 19. a 20. století
důležité téma, požadavek „osvobození dělnictva“ zaujímal v čelné místo ve
stranických programech i předvolebních prohlášeních. Sociálně demokratické chápání
svobody však vycházelo z myšlenek marxismu a bylo tak diametrálně odlišné od
chápání tohoto pojmu v rámci klasického liberalismu. Svoboda zde znamenala nejen
nabytí politických práv ale především vymanění se z ekonomické závislosti.
Zmapování a analýza sociálně demokratického přístupu k pojmu svobody je hlavním
cílem příspěvku.

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

13:15

Mgr. Ing. Regina
Chupera
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

13:30

Mgr. Luboš Palata
Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem

13:45-14:05

14:05-14:15

”Malé národy” a boj za nezávislost: baškirské národní hnutí cestou k republice
Otázka „malých národů“ byla v Evropě nejostřejší na začátku 20. století. První
světová válka, občanská válka v Rusku, transformace vědomí a krize uvnitř monarchií,
vyvíjeli na novou úroveň mezinárodní pohled evropských národů a předurčili rozpad
monarchií. To mělo za následek zřízení nových států a republik. Ve svém příspěvku,
bych chtěla nastínit několik století utlačovaný boj o zachování identity baškirského
národa a postupně baškirského národního hnutí za samostatnost republiky v rámci
území Ruska. Příspěvek se bude zabývat národním hnutím od carského Ruska k
událostem vzniku baškirské republiky, a zaměří se na komparace a spolupráci s
„malými národy“ ke vzniku nových republik na Evropském kontinentu.
Vliv meziválečných režimů na dnešní podobu politických systémů ve střední
Evropě
Současné podoby „nemocné demokracie“ ve střední Evropě vědomě, či nevědomě
navazují na meziválečné režimy v regionu. Cílem příspěvku je prozkoumat, do jaké
míry tomu tak je a zda to pomáhá akceptaci současných režimů obyvatelstvem
postkomunistických států střední Evropy.

Diskuze

Přestávka
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14:15-15:20
14:15

14:30

Blok D

(Ne)svoboda náboženského vyznání a svědomí

Moderátoři:

Mgr. Michal Mako, Mgr. Tereza Richtáriková

Mgr. Gabriel Székely,
Ph.D.

Gréckokatolícka cirkev a Židia v Slovenskej republike v rokoch 1939 – 1945
(online)

Inštitút politológie
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v
Prešove

Príspevok je zameraný na postoj gréckokatolíckej cirkvi k židovskému obyvateľstvu
počas obdobia Slovenskej republiky (1939 - 1945). V príspevku objasníme konkrétne
formy pomoci zo strany hierarchie a duchovenstva gréckokatolíckej cirkvi v prospech
záchrany židovského obyvateľstva pred deportáciami.

Mgr. et Mgr. Jakub
Marša

Jaroslav Vyskočil, kněz v nesvobodné zemi
Příspěvek představuje faráře Jaroslava Vyskočila, významnou osobnost Církve
československé husitské. Text je zaměřen na 50. léta 20. století, kdy Jaroslav Vyskočil
sloužil ve městě Brně. Příspěvek není životopisem, ale klade si za cíl na příkladu faráře
Vyskočila demonstrovat konkrétní projevy komunistické církevní politiky na lokální
úrovni. Současně nabízí obraz věřícího člověka usilujícího o aktivní vyjádření svého
náboženského vyznání v prostředí totalitního komunistického státu.

Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
14:45

Mgr. Ondřej Bakeš
Historický ústav
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita

15:00-15:20

15:20-15:30

Pravda vás osvobodí. Opus bonum jako Areopág exilu
Aténský Areopág jako místo soudu a obhajoby, rozpravy a setkávání rady starších
nalezl v posrpnovém exilu svou novodobou platformu v aktivitách organizace Opus
bonum. V příspěvku budeme zkoumat, zda diskusní setkání, kulturní akce či jiné
aktivity přispěly ke změně myšlení, postojů a ideových východisek jednotlivých aktérů.
Zajímá nás, jestli se případná změna východisek projevuje trvale nebo má jen dobově
podmíněnou povahu a především, jaká je relace mezi názorovým tříbením, proměnám
pojetí pravdy a postojem ke svobodě z pohledu jednotlivců i instituce Opus bonum.

Diskuze

Přestávka
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15:30-17:00
15:30

Blok E

Gaining and Losing Freedom and Democracy

Moderátoři:

Mgr. Tereza Richtáriková, Mgr. Ondřej Varaďa

Anthony Constantini,
M.A.

The Centre Cannot Hold: An Analysis of Democracy's Failure in the First
Republic of Austria, the Rise of the Fascist Ständestaat, and What It Portends
for the Present State of Democracy in Europe
By the end of the First Republic of Austria, the country’s political movements pointed
toward Hitler’s Germany, international Marxism, and anti-Nazi Catholic fascism; none
sought to preserve democracy. This paper would seek to understand the total failure
of democracy to take root in the First Republic from its founding in 1919 to the
victory of the Catholic fascists with the founding of the Federal State of Austria, the
Ständestaat, in 1934. It would answer the question of why the Austrians so readily
gave up the freedom they had in the republic for the restrictive fascism of the
Ständestaat.

University of Vienna

15:45

Drd. Vornicu Drăguț
Violeta
University of Bucharest

16:00

Ákos Bartha, PhD
Institute of History
Research Centre for the
Humanities
Eötvös Loránd Research
Network

16:15

Dániel Luka, M.A.
University of Pécs

16:30-17:00

17:30-00:00

Diskuze

Similarities between the dictatorial ideology of King Carol II of Romania and
the fascist regime (online)
The regime of Carol II between authority and dictatorship, a two-year regime in the
History of Romania (1938-1940), a period in which King Carol II (1930-1940) one of
the most discussed and contested rulers established an authoritarian /dictatorial/
totalitarian regime in Romania. Although there were cultural achievements during his
reign, they were overshadowed by the controversies surrounding the king's private life
and the country's slippery slope of a dictatorial regime.
Terrorists and freedom fighters. Arrow Cross Party Militias, “Ragged Guard”
and “KISKA” Auxiliary Forces in Hungary (1938–1945) (online)
My presentation explores the entangled relations of the far-rightist ACP militias, the
paramilitary unit of “Ragged Guard” and the KISKA Auxiliary Forces in Hungary.
KISKA was officially formed to secure the background of the Hungarian and
German Army in 1944, but it became a cover organization for Jews, deserters, and
resistance fighters. Some key-figures of KISKA were former ACP members and many
of them joined “Ragged Guard”, a Hungarian paramilitary corps, which infiltrated
into Slovakia and Ruthenia in 1938/39. My lecture will be based on the recent
literature but also on a vast array of archive materials.
Fearing Freedom: Causes of the Hungarian Revolution in October 1956 and
the Communist Leadership's Perception of Crisis and its Reactions from 1945
to 1956
The revolution in October 1956 was for more years in the making. Dissatisfaction
reached its peak in the autumn of 1956 and triggered social explosion, however, the
path of the Hungarian society and the party to that event can be analyzed from
various perspectives, including transnational and comparative aspects. Preparations of
compensation were in progress between 1953 and 1956, and the regime recognized
signs of social upheaval. The paper makes more clear what freedom meant to the
society, and how the communist administration perceived societal changes, crisis and
how it reacted to them.

Ukončení 1. dne konference
Společenský večer s občerstvením (večeře)
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2. den

9. listopadu 2021

9:00-9:05

Zahájení 2. jednacího dne (POUZE ONLINE)

9:05-10:35

Blok F

The Limits of Freedom

Moderátoři:

Mgr. Ondřej Varaďa, Mgr. Tereza Richtáriková

Sandra Klos, M.A.

Are we free to decide who we are? Autobiographical narratives of Austrian
scientists (online)
When I state that I am a scientist or an expert on a certain topic, I have to do it
believably. I have to keep my audience in mind, chose my medium appropriately, put
my argument forward in a culturally acceptable way. What are these rules of
self-acclamation? How far stretches my freedom to choose who I am or who I want to
be seen as? In my doctoral thesis, I am comparing autobiographical narratives of
Austrian scientists from the late 19th to mid-20th centuries. I analyze career strategies
as well as self-fashioning practices. Thus, I would like to contribute to a cultural
understanding of European scientific authority.

9:05

Austrian Academy of
Sciences

9:20

András Szécsényi, PhD
Historical Archives of the
Hungarian State Security

9:35

Sofia Lopatina, M.A.
Max Planck Institute for
Social Anthropology

9:50

Róbert Balogh, M.A. and
Rudolf Paksa, PhD

10:05-10:35

Diskuze

10:35-10:45

Half-freedom. Post-war experiences of Liberated Hungarian Survivors of
German concentration camps (1945) (online)
My goal is to explore how the members of the liberated Hungarian inmates lived in
“half freedom” in German DP- and refugee camps, Swedish sanatoria right after the
liberation and in the first post-war year. I use the term “half freedom” as a complex
definitition of feelings and experiences between captivity and return to the communist
Hungary/emigration to the West. I analyze the various narratives of the liberated,
mostly Jewish people based on ego-documents and archival sources. I also put my
research results into a global context on other post-genocide un- and half-freedom
interpretations.
Collective practices and control culture: youth in Soviet Leningrad (1960-1972)
(online)
The presentation will focus on negotiations of (un)freedom between the youth groups
and agents of social control in Soviet Leningrad in the 1960s. I will examine various
strategies that the agents of social control employed to manage youngsters, their
responses to youth behaviours they regarded as deviant or problematic, including
prohibitions, public shaming, punishment, relocation. Such behaviours appeared
under many labels, such as misbehaviour, immorality, crime, hooliganism, social
parasitism. Such responses included various emotions such as anxiety, fear, hatred, or
disgust. Young people, to whom such responses were directed, were labelled as
villains, losers, deviants, hooligans, fools, or victims. Second, I will address how the
affected youth coped with social control and responded to it in the context of a very
narrow range of allowed behaviours.

How populists use the opportunist 'everyman' against the solidarity based
European Union? (online)
How does Viktor Orbán's paternalistic populism undermine the European Union?
Institute for Central
And why does it have a social base in Hungary? Solidarity is one of the most
European Studies
important core values of the EU. It took shape in Western Europe because of the
University of Public Service impact that labour movement, feminism, having to face the Holocaust,
decolonisation, and demolition of borders had in the 20th century. Eastern Europe
Institute of History
(including Hungary), however, has not adopted this social experience. Focusing on
Research Centre for the
cultural references, this paper shows how and why the opportunist ’everyman’ became
Humanities
a social ideal in Hungary after 1945.
Budapest

Přestávka

-7-

10:45-11:50
10:45

Blok G

(Ne)svoboda ve sportu, umění, vědě a vzdělávání

Moderátoři:

Mgr. et Mgr. Pavel Máša, Mgr. et Mgr. Jakub Marša

Mgr. Mária Rímešová

Ideologizácia pracovísk historickej vedy na Univerzite Komenského v rokoch
1948-1950 (online)
Práca je časovo vymedzená na roky 1948-1950, kedy sa nové pomery dotkli všetkých
oblastí života, zahŕňajúc vysoké školstvo, no predovšetkým spoločenské vedy, ktoré v
tomto procese mali osobitné miesto. Preto je cieľom práce poukázať akým spôsobom
bola ideologizovaná Filozofická fakulta na Univerzite Komenského v Bratislave a jej
historické katedry. Práca opisuje činnosť akčných výborov či vysokoškolský zákon,
ktorým sa na fakulte vytvorili dve historické katedry. V neposlednom rade sa práca
venuje osobnostiam, ktorý mali zavŕšiť ideologizáciu skúmaných katedier.

Katedra slovenských dejín
Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v
Bratislave

11:00

Mgr. Patrik Klicman
Filozofická fakulta
Univerzita J. E. Purkyně v
Ústí nad Labem

11:15

Mgr. Tomáš Timko
Inštitút estetiky a umeleckej
kultúry
Filozofická fakulta
Prešovská univerzita v
Prešove

11:30-11:50

Diskuze

11:50

Mgr. Michal Mako
zástupce spolku Historia
Europeana, z. s.

Československý lední hokej v 50. letech 20. století (online)
Příspěvek se bude zabývat československým hokejem v 50. letech 20. století. Období
je vybráno z důvodu největšího úpadku ledního hokeje v dějinách Československa. Na
rozkladu se podílelo především nové státní zřízení, které po soudním procesu s
hokejisty v roce 1950 nechalo upadnout celý národní tým. Politika se prolínala se
sportem. Komunistický režim měnil formáty soutěže, udržoval statusy amatérských
sportovců, vytvářel kádrové posudky hráčů a prakticky ovládl většinu života hokejistů.
Vrcholem byli agenti, kteří cestovali s národním týmem na všechna zahraniční utkání.
Zápas umelcov o slobodný verejný priestor v Československu medzi rokmi 1968
– 1989 (online)
Cieľom príspevku je komparovať realizačné možnosti slobodného umeleckého
vyjadrovania vo verejnom priestore počas rôznych etáp spoločensko-politického
vývinu v Československu. V príspevku kombinujeme metódy historiografie a estetiky s
metódou analýzy a interpretácie. V centre záujmu stoja umelecké prejavy, ktoré
nevznikali na základe politickej objednávky (Jiří Kovanda, Alex Mlynárčik i.), boli
realizované vo verejnom priestore a trvali na autenticite a slobode umeleckej
výpovede. Poukážeme na procesy, výsledkom ktorých v sa atmosfére (ne)slobody
rodila intímnejšia, vnútorná umelecká sloboda.

Zakončení konference

Změna programu vyhrazena.
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*Místo konání konference - ONLINE přes MS TEAMS
Odkaz k připojení na první den konference (8.11.2021) :
https://is.muni.cz/go/fl6fvy
Odkaz k připojení na druhý den konference (9.11.2021) :
https://is.muni.cz/go/ay3yn5

*Místo konání konference - PREZENČNĚ
Zasedací místnost Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
(areál Arna Nováka 1, 602 00 Brno, budova A - místnost A.411)
Mapa města Brna a plán areálu FF MU :
https://www.phil.muni.cz/o-nas/kde-nas-najdete/areal-8

*Dopravní spojení
Nejbližší zastávka k areálu FF MU : Grohova (linky tramvají č. 3, 10, 12)
Všechny potřebné informace k dopravě po Brně (jízdní řády, plány sítě, jízdenky, mimořádné
události, chystané i aktuální výluky) najdete na webe : https://www.idsjmk.cz/index

*Stravování na konferenci
Aktivní prezenční účastníci, kteří zaplatili konferenční poplatek, mají v průběhu prvního
dne konference (8.11.2021) nárok na občerstvení - pohoštění na HÚ FF MU ve formě baget,
ovoce, zeleniny a teplých nápojů, a také na teplou večeři (od 17:30) v restauraci U Lucerny (ul.
Veveří 20). Níže naleznete odkaz na elektronické hlasování, podle kterého vyhodnotíme vaše
stravovací preference a objednáme počet porcí jídla.
Formulář o jídle : https://is.muni.cz/go/9alpvq
Odkaz na restauraci : http://www.u-lucerny.cz/

*Kontaktní údaje
Internetová stránka : https://www.historiaeuropeana.eu/
Kontaktní email (spolek) : historia.europeana@phil.muni.cz
Kontaktní email (Michal Mako) : mizuumako@gmail.com
Facebooková událost : https://www.facebook.com/events/894722158036593
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Poznámky
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